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Nå blir Stig sjef igjen
2 Leder et av Norges største idrettslag

LILAND: Stig Hammersland tar
over for Anne Botnevik som styreleder i Gneist idrettslag. - Jeg
var ikke vanskelig å be, sier
Hammersland til Fanaposten.

2 Savner rollen som bydelsstyreleder

Av Jan Erik Storebø

janerik@fanaposten.no

Stig Hammersland ble valgt til ny styreleder i Gneist under klubbens årsmøte
15. mars. Hammersland har lang
erfaring innen Gneist og har vært i
hovedstyret i flere perioder. De siste
årene har han tatt en pause fra Gneist,
da politikken og lederrollen i Ytrebygda
bydelsstyre har tatt mye av hans tid.
– Selv om jeg ikke har hatt noen
tunge verv idrettslaget de siste årene har
jeg hele tiden holdt kontakten. Dette
blir en flott arena å være på i forhold til
det andre jeg driver med. Jeg var ikke
vanskelig å be. Ytrebygda er jo bydelen
min, sier Stig Hammersland til Fanaposten.

Visjoner

NYTT VERV: Stig Hammersland fortsetter med å engasjere seg. I forrige uke ble han ny styreleder i Gneist idrettslag. (Foto: Jan
Erik Storebø)

Som styreleder i Gneist, får Hammersland ansvar for et av de største idrettslagene i landet. Med i overkant av 3000
medlemmer er Gneist en viktig bidragsyter - ikke bare på Liland, men i hele
Ytrebygda.
– Det blir spennende å lede en så stor
organisasjon i en bydel som fremdels
vokser. Min rolle oppe i dette blir å
delegere, i tillegg til fremme visjonene
og planene som denne klubben har.
Heldigvis har jeg god hjelp i flere faste
ansatte. Det var viktig for meg når jeg
gikk inn i en slik rolle, sier Hammersland.
– Begrenset hallkapasitet i bydelen
har skapt hodebry for Gneist i flere år.
Hvor mye vil tilbygget av Sandslihallen
hjelpe i forhold til det?

– Det vil selvfølgelig være til stor
hjelp. Som den største aktøren i Ytrebygda kommer vi til å få mye halltid,
sier Hammersland.
Det nye tilbygget skal blant annet ha
en stor klatrevegg. Ellers er hallen egnet for ballspill og aktiviteter som håndball, turn og volleyball som idrettslaget
tidligere har hatt begrenset kapasitet til.
Hvis alt går etter planen åpner tilbygget allerede neste uke, ifølge den nye
styrelederen.
Hammersland snakker også om
kunstgress-satsingen som allerede er
påbegynt av idrettslaget.
– Nå håper og tror vi at det er kunstgressdekke på plass på både Sandsli og
Hjellestad i løpet av året. I tillegg er det
klart at åpningen av den nye banen ved
Ytrebygda skole vil bli i løpet av mai
måned, sier han.

Savner bydelsstyre
Hammersland uttaler til Fanaposten at
han savner rollen som bydelsstyrelder i
Ytrebygda, knappe tre måneder etter
nedleggelsen av bydelsstyret.
– Det er en rolle som jeg savner veldig. Det var en utrolig fin tid som
betydde mye for meg, sier han om sine
tre år i lederstolen for Ytrebygda bydelsstyre.
Nå er ikke det sikkert at det er lenge
til at Hammersland får involvere seg i
politikken igjen. Han er nemlig en av
Arbeiderpartiets kandidater til å bli
valgt inn i bystyret til høsten. Hovedpersonen selv, hevder han ikke tenker
mye på akkurat det.
– Det er noe jeg har et veldig avslappet forhold til. Men jeg satser selvfølgelig på at det jeg har gjort som bydelsstyrelder kan hjelpe meg inn i bystyret, avslutter han.
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OPPTIL

TOM TERMINAL: Det blir stille på skinnegangen på Nesttun i dagene
fremover. (Foto: Aleksander Milde)

Fra bane til buss til 3. april
NESTTUN: Onsdag kveld forlot siste bybane for en stund
Nesttun terminal. Klokken
23.00 onsdag stengte Fageråstunnelen. Frem til 3. april
vil bybanen bare gå mellom

Wergeland til sentrum. Det
er satt inn buss for bane som
betjener stoppene Wergeland,
Storetveit, Paradis,
Hop og Nesttun.

Fanaposten retter
BERGEN: Fanaposten kom tirsdag i skade for å skrive feil
navn på mangeårig Lions-medlem Kjell Søfteland. I artikkelen om hans minnefond som det nå skal deles ut
penger fra brukte vi navnet Kjell Søvik, som altså er feil.
I samme artikkel skrev vi også at det skulle deles ut kr.
10.000. Heller ikke dette er helt riktig. Leder i Lions
Club Fana, Egil Lepsøe påpeker at det er en gave på kroner 5000 som skal deles ut. Han understreker imidlertid
at det kan bli aktuelt å dele ut to gaver på 5000 kroner
hver. Fanaposten beklager.
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